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 يةتالسرية الذا
 محمد مصطفى النعيميهبة حازم  :األسم الرباعي

 : مدرساللقب العلمي

 Hiba_hazim@uomosul.edu.iqبالجامعة:   البريد األلكتروني الرسمي الخاص 

 البريد األلكتروني الشخصي: 

 : التحصيل الدراسي

، كلية اآلداب، جامعة (المحنة االختيار المقدس في ضوو  الحصواد الاوماو  ):  دكتوراه  ❖
 .2011الموصل، 

 .2002الماجاتير: ناا  القصر األشور ، كلية اآلداب جامعة الموصل ،  ❖
- 1999جامعة الموصوووووووووووووول، : أثار قديمة/ قاووووووووووووووا اآلثار/ كلية اآلداب/ سالبكالوريو  ❖

2000. 

 : العمل اإلداري

 العمل: عضو هيئة التدريس في كلية اآلثار / قاا اآلثار.

 : اخلربة يف جمال التدريس

  -عمارة العراق القديمة -بالد الشام آثار الشرق مصر و –أثار الشرق  -حضارة العراق 
 نصوص اشورية -دراسات عليا 

 :البحوث

 االبن البار واالبن العاق.  (1

 األرث الحضار  لمدينة كالخ األشورية.  (2

 األشورية في الموصل.أثر تنظيا داعش األرهابي على أها معالا الحضارة  (3

 الجمع بين األختين في زواج العصر البابلي القديا.  (4

 عاقين في المجتمع البابلي خالل األلف الثاني قبل الميالد.اإلعاقة والم (5

mailto:Hiba_hazim@uomosul.edu.iq


2 

 :الدولية املؤمترات يف املشاركات  

 . 2018، بحث مشترك الدولي كربال مؤتمر العتبة الحاينية  -1
 . 2011مؤتمر كلية اآلثار وجامعة الحمدانية الدولي، بحث مشترك،  -2
 تركيا. مؤتمر إيطاليا الدولي الثاني عشر، بحث منفرد،  -3

 

 :املؤمترات احمللية

 2018مؤتمر كلية التربية الجامعة الماتنصرية، بغداد، بحث منفرد،  ❖

 

 (4: ) املشاركة يف احللقات النقاشية

 الحاابات الشخصية في المخرجات العالمية : 

 Heba alnyuaimi  (:Google Scholar) حاابات الباحث العلمي ❖

 Heba alnuaimi (: Research gateحاابات البوابة البحثية )  ❖

  

 (15: ) املشاركة يف ورش العمل

  اسس البحث العلمي الرصين والنشر في المجالت العالمية الرصينة ، كلية الصيدلة ، -1
3/1 /2019 . 

- 8 التقنيات الحديثة في الكشف عن اآلثار ، كلية اآلثار ، دورة مشارك، -2
12 /4/2018 . 

 . 3/4/2018، يات والتعليمات الجديدة ، ورشة عمل ، كلية اآلثار  الترق -3
توظيف التقنيات المعاصرة الحيا  مدينة الموصل القديمة / كلية هندسة العمارة ،   -4

20 /12 /2018 . 
 . 2018/ 12/ 5-3تعليا اللغة العبرية ، دورة ، كلية اآلثار ،  -5
 2018/ 5/9العمل األكاديمي ، حقوق وواجبات ، نقابة األكاديميين ، كلية اآلثار ،  -6
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 1/2019/ 3حفظ متن الرحبية في علا المواريث ، كلية العلوم االسالمية ،  -7
 .2020ورشة عمل حول الترقيات العلمية ، كلية االداب  -8
   2019التقانات الحديثة في التحليالت المرضية ، كلية التربية بنات /  -9
   2019المخدرات واثرها في المجتمع | كلية اآلثار   -10
   2019استمارة تقييا اعضا  الهيئة التدرياية / كلية اآلثار   -11
   2019الموازنة العامة ، موازنة محافظة نينوى .. / كلية اآلثار   -12
   2020تعليا اللغة العبرية ، دورة ، كلية اآلثار ،  -13
 . 2020كز دراسات الموصل ماتلزمات المحقق لتحقيق النص التاريخي مر  -14
 .  2019الموصل حاضرة في التاريخ / مركز دراسات الموصل  -15
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Curriculum Vitae 
 

The Quadrilateral Name: Heba Hazem Muhammad Mustafa Al-Nuaimi 

Academic title: teacher 

University official email: Hiba_hazim@uomosul.edu.iq 

Personal Email: 
 
Academic achievement: 
❖ Ph.D. : (The Tribulation of Holy Choice in the Light of the 

Heavenly Harvest), College of Arts, University of Mosul, 2011. 
❖ Masters: Women of the Assyrian Palace, College of Arts, 

University of Mosul, 2002. 
❖ Bachelor's degree: Ancient Archeology / Department of 

Archeology / College of Arts / University of Mosul, 1999-2000. 

 
Administrative work: 
Work:  

Faculty member in the College of Archeology / Department of 

Archeology. 
 
Teaching experience: 

Civilization of Iraq - Antiquities of the East - Antiquities of the East, 

Egypt and Bilad al-Sham - Ancient Iraq architecture - Postgraduate 

studies - Assyrian texts 
 
Research: 

1- The righteous son and the disobedient son. 
2- The cultural heritage of the Assyrian city of Kalakh. 
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3- The impact of the terrorist organization ISIS on the most important 

features of the Assyrian civilization in Mosul. 
4- Combining the two sisters in an ancient Babylonian marriage. 
5- Disability and the handicapped in the Babylonian society during 

the second millennium BC. 
 

Participations in international conferences: 
1- Husseiniya Karbala International Conference, joint research 2018. 
2- The Faculty of Archeology and Hamdania University International 

Conference, joint research, 2011. 
3- 12th Italy International Conference, Single Research, Turkey. 

 

Local conferences: 

❖ Conference of the College of Education, Al-Mustansiriya 

University, Baghdad, single research, 2018 

 

Participation in panel discussions: (4) 

Personal accounts in international outputs: 

❖ Google Scholar Accounts: Heba alnyuaimi 
❖ Research gate accounts: Heba alnuaimi 

 

Participation in workshops: (15) 

1- The foundations of sober scientific research and publication in 

sober international journals, Faculty of Pharmacy, 3/1/2019. 

2- Modern technologies in archeology detection, faculty of 

archeology, participant course, 4-12 / 4/2018. 

3- New Promotions and Instructions, Workshop, Faculty of 

Archeology, 3/4/2018. 



6 

4- Employing contemporary technologies to revive the old city of 

Mosul / College of Architecture Engineering, 12/20/2018. 

5- Teaching the Hebrew Language, Course, Faculty of Archeology, 

12/3/2018. 

6- Academic work, rights and duties, Association of Academics, 

College of Archeology, 5/9/2018 

7- Preservation of Al-Rahbiya Board of Inheritance, College of 

Islamic Sciences, 3/1/2019 

8- Workshop on scientific promotions, Faculty of Arts 2020. 

9- Modern Technologies in Pathological Analysis, College of 

Education for Girls / 2019 

10- Drugs and their effect on society College of Archeology 2019 
11- Evaluation form for faculty members / Faculty of Archeology 

2019 

12- General Budget, Nineveh Governorate Budget .. / College of 

Archeology 2019 

13- Hebrew Language Teaching, Course, College of Archeology, 

2020 

14- Detective requirements to achieve the historical text, Mosul Study 

Center 

15- Mosul present in history / Mosul Study Center 2019. 


